
 

FJORDENS DAG
Til lands, til vands og i forening!  

Program søndag den 15. august kl. 10-15 i Holbæk

Navn Sted Hvad Særligt 
Søspejderne Finsings Plads 1 Se, hvad vi laver og sejl en tur 

med os 
 

Holbæk og Omegns 
Lystfiskerforening 

På kajen ved 
Fjordstjernen 

Kom og fang og rør en fisk Der er præmie til 
tungeste fisk  

Holbæk Roklub Kalundborgvej 
58A 

Prøv polo-kajak og Edon og hop i 
vandet ml. Søbadet og bådbroen

At kunne svømme er et 
krav 

Kystliv Holbæk Kanalstræde 21 Tag med i en Isefjords-jolle.          
Det er muligt hver hele time

Kaffe og kage kan 
købes 

Holbæk Sejlklub Ved klubhuset 
på Marinaen 

Kom med på fjorden i klubbens 
skolebåde. Til børnene er der 
hoppeborg. 

Grillen tændes, og der 
kan købes pølser m.m.  
Få popcorn og Slush Ice

Vinterbadeklubben Østmolen ved 
Marinaen 

Prøv saunatur og en dukkert.      
Vær med til yoga kl. 10 og 
saunagus kl. 12-14     

Tilmeld dig Wim Hof 
workshop og træk 
vejret i et isbad

Holbæk Svømme 
klub 

Ved Søbadet 
Venedig 

Kom og se fjordsvømmere springe 
i vandet kl. 11.15

 

Holbæks Grønne 
Lunge 

Østmolen ved 
Marinaen 

Kom og prøv stand up paddel med 
hjælp fra instruktører 

 

Holbæk Løbe- og 
Motionsklub 

Ved Søbadet 
Venedig 

Deltag i 4 km løb med start ved 
Venedig og mål ved Ishuset Sonny 
Boy

Din deltagelse i løbet, 
giver adgang til én 
gratis is hos Sonny Boy.  

Holbæk 
Træskibslaug 

Gamle Havn Kom til Åbent Skib.                          
Kl. 14.00 indvies “Mødested 
Holbæk Gl. Havn”

“Sømileruten” 
præsenteres – kom en 
tur rundt i hele havnen

Holbæk Kajak Klub Finsings Plads 3 
& bystranden

Prøv en tur i kajak på stranden kl. 
11-14

Se klubhus og udstyr i 
tidsrummet 10 - 15

Hjalm STOP: Gl havn, 
Marinaen & 
Venedig

I tidsrummet kl 11.00 til 15.00 
sejler Hjalm dig gratis mellem de 
tre stoppesteder langs fjorden 

Der kan være 38 
ombord, så der er 
almindelig køkultur


